Winschoten, 18 februari 2016
Betreft: informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Geachte ouders / verzorgers,
Regelmatig krijgen we vragen over de informatie verstrekking aan gescheiden ouders.
Met onderstaande informatie hopen we u het een en ander duidelijk te maken.
Het is als eerste van belang te weten of ouders beide het gezamenlijk gezag hebben.
Doorgaans zal dat het geval zijn. De school vraagt de ouders om een bewijsstuk aan te
leveren. Hieronder geven we aan hoe het zit met de rechten van (gescheiden) ouders in
de gevallen dat er wel of geen gezamenlijk gezag is.
Gezamenlijk ouderlijk gezag
Scholen hebben een actieve informatieplicht aan (gescheiden) ouders. Deze plicht ligt
verankerd in artikel 11 van de Wet op het Primair Onderwijs. Deze plicht houdt in het
algemeen in dat het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen
aan hun ouders, voogden of verzorgers. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag mag je er in
principe van uitgaan dat ouders op één lijn zitten over als het gaat over de opvoeding van
het kind en dat beide ouders op de hoogte zijn van alle belangrijke informatie van de
school. In deze situatie wordt aan beide ouders dezelfde informatie gegeven en worden
beide ouders uitgenodigd voor ouderavonden. In het geval een van de ouders aangeeft
dat het oudergesprek niet gezamenlijk gevoerd kan worden, dient een school de
mogelijkheid aan te bieden om het gesprek separaat te voeren als dit niet onevenredig
belastend is voor de school.
Niet-gezamenlijk gezag
In het geval één van de ouders belast is met het gezamenlijk ouderlijk gezag, heeft deze
ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige
aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). In het geval
de ouder dit nalaat, kan de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft informatie over het
kind en diens opvoeding en verzorging opvragen bij de school. Alleen op uitdrukkelijk
verzoek wordt door de school de gevraagde informatie verstrekt en alleen die informatie
wordt verstrekt die ook normaliter aan de andere ouder zou worden of is verstrekt. Het
speelt geen rol of de ouder nog contact heeft met het kind of dat de andere ouder
bezwaren heeft tegen de informatieverstrekking. Dit verzoek van de ouder kan door de
school worden afgewezen als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de
informatie verzet (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek). De school dient een zelfstandige
afweging te maken of het verschaffen van de informatie strijdig is met het belang van het
kind.
Nieuwe partner
Als een ouder zijn of haar nieuwe partner wil meenemen naar een gesprek over het kind
op school, dan zal de andere ouder met gezag daar goedkeuring voor moeten geven. Is
er geen goedkeuring, dan mag de school de partner niet toelaten tot het gesprek.
Deze tekst wordt in de schoolgidsen van 2016-2017 opgenomen en staat ook op de site
van de scholen.
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